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A Patikapénztár és az Új Pillér tagjai eddig a Patika-csoport internetes hírleveléből tájékozódhattak a
patikakártyájukat érintő legfontosabb változásokról, a szolgáltatási kör bővüléséről vagy a medicina
legfrissebb híreiről. Idén májustól ez kibővül és útjára indul a Patika-csoport legújabb, az aktív
tagsággal ingyenesen járó szolgáltatása, a 125 ezer nyomott példányban megjelenő Ritmus egészség- és
életmódmagazin.
Az egyébként az újságárusoknál is megvásárolható havilap azokra a klasszikus értékekre – harmónia,
boldogság, egészség, kiegyensúlyozottság – fektet hangsúlyt, amelyek a mai rohanó világban háttérbe
szorulnak. A lap főszerkesztője Árvay N. Tivadar, aki két évtizedes újságírói és szerkesztői tevékenysége során
több magyar sajtótermék - Vasárnapi Reggel, Családi Lap - esetében bizonyította tehetségét.
A 80 oldalas újságot teljes egészében Magyarországon írják, ami már önmagában biztosítja, hogy az
egészséggel, életmóddal, prevencióval, diétával, divattal és további szórakoztató tartalmakkal rendelkező
magazin alkalmazkodjon a pénztártagok elvárásaihoz. A szerzők között találhatjuk Magyarország kiemelkedő
szaktekintélyeit, pl. Béres Alexandra személyi edzőt, Dr. Jókay Kinga gyermekgyógyászt vagy Dr. Nagy Éva
bőrgyógyász-kozmetológust, ami további garancia a minőségi tartalomra. Árvay N. Tivadar várakozása szerint
a most debütáló Ritmus Magazin színvonalas cikkei, interjúi és publicisztikai írásai igazi élményt és
kikapcsolódást nyújtanak minden jelenlegi és leendő önkéntes egészségpénztári tagnak, hiszen az egész élet az
egészségről szól.
A Ritmus Magazin példányszámát tekintve már az induláskor a nagy női magazinok példányszámával
vetekszik, hiszen a 125 ezer nyomott példányból 110 ezer a Patika-csoport révén az egészségpénztári tagság
részeként a tagokhoz kerül.
Dr. Lukács Marianna, a Patikapénztár igazgatója az együttműködéstől a pénztártagok még a jelenleginél is jobb
patikakártyás kiszolgálását reméli. „Nem csak arról van szó, hogy a Ritmussal havi aktív kapcsolatot teremtünk
tagjainkkal, hanem arról is, hogy a magazin – az állami támogatás, az árkedvezmény és a hozam mellett - egy
újabb érv lesz az egészségpénztári tagság és a független Patikapénztár mellett.” – erősítette meg az igazgató.
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